
 Sobota XIX tydzień Okresu Zwykłego  (Mt 19,13-15) 

 Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; 
 do takich bowiem należy królestwo niebieskie». 

 ...  Jezus  zniknął,  a  ja  pozostałam  bardzo  zasmucona,  myśląc:  "Mój  ukochany  Jezus  tyle  razy 
 mówił  mi,  że  jestem  małym  noworodkiem  Woli  Bożej,  to  znaczy  ledwie  nowonarodzonym 
 bez uformowania mojego małego życia w tej Najwyższej Woli. 
 Teraz,  kiedy  mam  największą  potrzebę  dalszego  wzrastania,  Jezus  zostawia  mnie  samą, 
 bym  była  jak  martwe  narodziny  w  Woli  Bożej  bez  posiadania  egzystencji.  Czy  nie  widzisz 
 zatem,  mój  ukochany,  w  jak  żałosnym  stanie  jestem  i  jak  Twoje  własne  plany  wobec  mnie 
 rozpływają się w nicości? 
 O  proszę,  jeśli  nie  chcesz  mieć  litości  nade  mną,  miej  litość  nad  sobą,  nad  Twoimi  planami  i 
 Twoimi dziełami dokonanymi w mojej biednej duszy". 
 Podczas  gdy  mój  biedny  duch  jeszcze  bardziej  pragnął  pogrążyć  się  w  tym  bolesnym  stanie, 
 w  jakim  się  znajdowałam,  moje  ukochane  Dobro  wyszło  z  mojego  wnętrza  i  patrząc  na  mnie 
 zupełnie  od  głowy  do  stóp,  powiedział  do  mnie:  "Córko  moja,  w  Mojej  Woli  nie  ma  śmierci, 
 ani martwych narodzin, a kto w Niej żyje, zawiera jako życie, Życie Mojej Woli. 
 I  nawet  jeśli  dusza  myśli,  że  umiera  lub  nawet  nie  żyje,  to  jest  w  Mojej  Woli,  która  zawiera 
 życie  i  wskrzesza  ją  w  każdej  chwili  do  nowego  światła,  do  nowego  piękna,  łaski  i  błogości. 
 Rozkoszuje się tym, że zawsze trzyma ją w sobie małą, aby mieć ją wielką przy sobie. 
 Mała,  ale  silna,  mała,  ale  piękna,  ledwie  odrodzona,  aby  nie  miała  nic  ludzkiego,  ale  była 
 całkowicie  boska:  więc  samo  jej  życie  jest  Moją  Wolą,  która  wszystkie  Moje  plany  zrealizuje, 
 nie tracąc nic. 
 Będziesz  jak  kropla  wody,  która  jest  zatopiona  w  wielkim  morzu,  jak  ziarno  pszenicy  w 
 wielkiej  masie  zbóż.  Nawet  jeśli  kropla  wody  wydaje  się  być  zaginiona  w  morzu,  a  ziarno 
 pszenicy  wśród  niezliczonych  ziaren,  nie  można  zaprzeczyć,  ani  odebrać  mu  prawa,  że  jego 
 życie istnieje. 
 Nie  lękaj  się  więc  i  sprawiaj,  że  tracisz  życie,  abyś  nabyła  prawo  do  posiadania  samej  Mojej 
 Woli, jako życia." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki,Dr  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  - 
 Tom 18; 24 stycznia 1926) 

 Samstag der 19. Woche im Jahreskreis (Mt 19,13-15) 
 „Doch  Jesus  sagte:  Lasst  die  Kinder  zu  mir  kommen;  hindert  sie  nicht  daran!  Denn  Menschen  wie 
 ihnen gehört das Himmelreich“ (Mt 19,14) 
 …  Jesus  verschwand,  und  ich  blieb  ganz  betrübt  zurück  und  dachte:  „Mein  geliebter  Jesus  hat  mir  so 
 oft  gesagt,  dass  ich  die  kleine  Neugeborene  des  Göttlichen  Willens  bin,  also  kaum  neu  geboren,  ohne 
 mein kleines Leben in diesem Höchsten Willen gebildet zu haben. 
 Nun,  da  ich  das  größte  Bedürfnis  habe,  weiter  zu  wachsen,  lässt  Jesus  mich  alleine,  sodass  ich  wie 
 eine  Totgeburt  im  Göttlichen  Willen  sein  werde,  ohne  eine  Existenz  zu  haben.  Siehst  Du  also  nicht, 



 meine  Liebe,  in  welch  mitleidserregendem  Zustand  ich  mich  befinde,  und  wie  deine  eigenen  Pläne  mit 
 mir sich in Nichts auflösen? 
 O  bitte,  wenn  Du  kein  Mitleid  mit  mir  haben  willst,  hab  doch  Mitleid  mit  Dir  selbst,  mit  deinen  Plänen 
 und deiner Arbeit, die Du an meiner armen Seele gewirkt hast.” 
 Doch  während  sich  mein  armer  Geist  noch  mehr  in  den  schmerzvollen  Zustand  hineinsteigern  wollte, 
 in  dem  ich  mich  befand,  trat  mein  geliebtes  Gut  aus  meinem  Inneren  heraus,  und  mich  ganz  vom 
 Kopf  bis  zu  den  Füßen  betrachtend,  sagte  Er  zu  mir:  „Meine  Tochter,  in  meinem  Willen  gibt  es  keine 
 Tode noch Totgeburten, und wer in Ihm lebt, enthält als Leben das Leben meines Willens. 
 Und  selbst  wenn  die  Seele  zu  sterben  glaubt  oder  sogar  tot  ist,  befindet  sie  sich  in  meinem  Willen,  der 
 das  Leben  enthält  und  sie  in  jedem  Augenblick  zu  neuem  Licht,  zu  neuer  Schönheit,  Gnade  und 
 Seligkeit  auferstehen  lässt.  Er  erfreut  sich  daran,  sie  stets  klein  in  sich  zu  bewahren,  um  sie  groß  bei 
 sich zu haben. 
 Klein,  aber  stark,  klein,  doch  schön,  kaum  neugeboren,  damit  sie  nichts  Menschliches  habe,  sondern 
 ganz  göttlich  sei:  so  ist  ihr  Leben  allein  mein  Wille,  der  alle  meine  Pläne  ausführen  wird,  ohne  etwas 
 zu verlieren. 
 Du  wirst  wie  der  Wassertropfen  sein,  der  ins  große  Meer  versenkt  wird,  wie  das  Weizenkorn  in  der 
 großen  Masse  der  Körner.  Wenn  auch  der  Wassertropfen  im  Meer  wie  verschwunden  scheint  und  das 
 Weizenkorn  unter  den  unzähligen  Körnern,  so  kann  man  nicht  leugnen  noch  ihm  das  Recht  nehmen, 
 dass sein Leben existiert. 
 Fürchte  dich  also  nicht,  und  mache,  dass  du  dein  Leben  verlierst,  um  das  Recht  zu  erwerben,  allein 
 meinen  Willen  als  Leben  zu  haben.“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus 
 dem  Italienischen  übersetzt  von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  – 
 Für den privaten Gebrauch – Band 18; 24. Januar 1926) 


